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Resumo:  

Os computadores obsoletos recolhidos ou doados através dos programas de destinação do lixo eletrônico 
(projeto RenovaTech) são reaproveitados através de uso do projeto de servidor de terminais LTSP (Linux 
Terminal Server Project). Os terminais obsoletos utilizados no projeto carregam o código do sistema 
operacional através de um servidor executando o serviço LTSP. O software preboot (pré-execução) contido 
na interface de rede ou no disco flexível/CD do terminal permite acesso aos serviços no servidor. Isto é 
funcional utilizando interfaces com fio (802.3), mas nem sempre é possível ou viável a instalação de uma 
planta de cabeamento. Portanto, a utilização de interfaces sem fio (802.11), através de pontos de acesso, é 
uma alternativa a ser utilizada. Para tanto, este projeto mostra, de forma comparativa, as características dos 
tráfegos de ambas as redes e determina os fatores tecnológicos que permitem o uso de redes com fio e 
sem fio para acesso ao servidor de terminais. 
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INTRODUÇÃO 
 A utilização de computadores 
obsoletos, provenientes do programa de 
recolhimento de lixo eletrônico (Renovatech), 
requer investimentos significativos na seleção, 
montagem, triagem, manutenção, instalação e 
incorporação do equipamento a uma 
infraestrutura de rede que forneça serviços ao 
usuário, como a internet. O LTSP é uma 
solução de software livre para reutilizar estes 
computadores obsoletos, pois permite aos 
usuários utilizar aplicativos com maior 
exigência processamento e memória em um 
servidor. O uso de redes sem fio nesta 
situação aponta como um caminho, uma vez 
que torna mais rápida e prática a instalação. A 
característica inovadora desenvolvida neste 
trabalho refere-se à implementação de redes 
sem fio usando terminais obsoletos. Este 
projeto propõe o desenvolvimento de uma 
metodologia para a comparação do uso de 
computadores em redes que utilizam 
interfaces com fio (802.3) e computadores que 
utilizam interfaces sem fio (802.11). O 
desenvolvimento deste projeto facilita a 
instalação e manutenção dos computadores 
distribuídos para as famílias de baixa renda; 
instalados em ambientes públicos, como 
bibliotecas e outros pontos estratégicos. 

Assim, existe viabilidade do reaproveitamento 
dos computadores obsoletos provenientes de 
doações de programas de recolhimento de lixo 
eletrônico.  
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Para realizar os procedimentos, foram 
montados dois cenários (Cenário I – rede com 
fio; Cenário II – rede sem fio). Para realizar a 
análise é necessário capturar os pacotes das 
redes e estudá-los. Outra forma utilizada é a 
análise do uso da banda de rede, que ao 
contrário do estudo dos pacotes, mostra o 
comportamento da utilização da banda 
disponível pelos terminais e servidores. Foi 
utilizado o software analisador de protocolos 
Wireshark para a análise dos pacotes em 
ambos os cenários. A análise do uso da banda 
na rede foi realizada com o uso do monitor de 
sistema do Linux. 
Com o Wireshark, foi determinada a 
porcentagem de pacotes de retransmissão nas 
duas redes e a taxa de transmissão, na rede 
sem fio. Na rede sem fio, foi estudado o SNR 
(relação sinal ruído) através do software 
Netstumbler, pois ele determina a taxa de 
transmissão da rede. A usabilidade do LTSP 
foi estudada através da aplicação de um 
questionário aos alunos que utilizaram os 



 

 

 

 

terminais seguindo um roteiro, nos dois 
cenários de rede. 
 

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O uso do LTSP pela rede sem fio mostrou-se 
funcional ao utilizar aplicações comuns (editor 
de texto e navegador web) em 10 terminais, 
no entanto, analisando os pacotes trafegados 
na rede, há diferenças consideráveis em 
relação à quantidade de retransmissões. 
Neste cenário, as retransmissões 
representaram 10,71% dos pacotes, enquanto 
que na rede com fio não houve 
retransmissões. Isto indica que a rede sem fio 
desperdiça banda para retransmissões de 
pacotes. Além disso, o tempo carga do código 
do sistema operacional das 10 estações levou 
6 minutos para concluir na rede sem fio, 
enquanto na rede com fio demorou 2 minutos. 
Estas diferenças de desempenho devido à 
rede foram responsáveis pelo nível de 
satisfação dos alunos, onde o uso pela rede 
sem fio foi considerado “regular”, enquanto na 
rede com fio foi considerado “bom”. 
A rede sem fio não foi funcional ao executar 
um vídeo em 6 terminais, pois a execução 
apresentou baixo desempenho e, ao longo da 
execução, 4 terminais pararam de exibir o 
vídeo. A execução de vídeo em 6 terminais 
elevou o consumo de banda de rede ao 
máximo, este valor na rede com fio foi 
aproximadamente 6 vezes maior que na rede 
sem fio, o que indica o motivo de não ser 
funcional. 
Na rede sem fio há também mudança de taxa 
de transferência de forma dinâmica e de 

acordo com o terminal. Sendo assim, um 
terminal pode se comunicar com o servidor 
com taxa diferente do outro, dependendo do 
SNR. O SNR variou em 28 dB, o que indica 
variações na taxa de transferência dos 
terminais, de 24 a 54 Mbps. Esta diferença, 
teoricamente, faria diferença no uso dos 
terminais, no entanto, tal relação não foi 
confirmada com as respostas do questionário, 
onde as respostas do terminal com maior e 
com menor SNR foram “regular”. Isto revela 
que em uso de aplicações com baixo uso de 
banda, como o editor de texto, não há 
diferença significativa de desempenho de um 
terminal para o outro. Entretanto, para 
aplicações com elevado consumo de banda, 
como a execução de vídeo, os únicos 
terminais que exibiram o vídeo até o fim 
(embora com qualidade questionável) foram 
os 2 com maior SNR. 
 

CONCLUSÃO 
O uso do LTSP na rede sem fio é possível e 
viável em algumas situações, principalmente 
aplicações comuns, como Editor de Texto, 
Navegador Web e planilha eletrônica, no 
entanto, a rede com fio apresenta melhor 
desempenho. Com o avanço e redução de 
custos de novas tecnologias de transmissão 
sem fio, é possível que o desempenho possa 
melhorar, com resultados diferentes dos 
apresentados. 
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